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RESUMO: Este artigo aborda as relações entre o Turismo e o legado deixado pelos 

imigrantes alemães numa localidade de Santa Catarina por meio de suas tradições 

culturais. Aborda o perfil do turista que visita Pomerode, e faz uma interpretação 

sobre a opinião dos autóctones em relação à demanda turística. Foram realizadas 

pesquisas de caráter quantitativo por meio de formulários. O estudo realizado 

demonstrou que a cultura alemã permanece sendo apreciada pelos moradores, e 

estes interagem com seus remanescentes, além disso, revelou-se um turismo 

bastante regional. 
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ABSTRACT: This article discusses the relationship between tourism and the legacy 

left by German immigrants in the town of Santa Catarina through their cultural 

traditions. Approaches the profile of tourists visiting Pomerode, and makes an 

interpretation of the views of indigenous in relation to tourist demand. Surveys were 

conducted by means of a quantitative form. The study showed that the German 

culture remains appreciated by the locals, and they interact with their remnants also 

proved to be a very regional tourism. 
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1 Introdução 

O presente trabalho tem o propósito de analisar aspectos da influência dos 

remanescentes da cultura germânica por meio dos atrativos culturais e turísticos da 

cidade de Pomerode – SC. Em suas especificidades o artigo procura abranger e 

apresentar a imigração europeia no Sul do Brasil, verificar a importância dos 

atrativos culturais, ao mesmo tempo mostrar o perfil do turista cultural de Pomerode, 

bem como conhecer a opinião dos autóctones em relação aos turistas, além de 

contribuir para a disseminação do conhecimento, no que diz respeito ao turismo 

cultural em regiões ocupadas por descendentes de alemães. 

O tema da Atratividade dos Remanescentes da Cultura Germânica e suas 

Influências no Turismo de Pomerode – SC foi investigado através de um amplo 

levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo com residentes e turistas, além 

de entrevistas realizadas aos principais gestores e visitas aos equipamentos 

turísticos. 

O que justificou a realização desse artigo foi o interesse pela cultura germânica, 

assim como o desejo de apresentá-la para o público em geral e também a motivação 

em contribuir com a comunidade acadêmica, focando o turismo cultural. 

2 O Turismo e as Tradições Culturais 

O Turismo é um fenômeno muito amplo e complexo, o que acaba tornando sua 

definição heterogênea, pois ele abarca desde aspectos econômicos e sociais até 

naturais e políticos. No entanto, é conceituado segundo a Organização Mundial do 

Turismo (OMT), como sendo: “As atividades que realizam as pessoas durante suas 

viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período 

consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios e outras (OMT, 

2001, p.38)”. 

Ao observarmos o movimento turístico de uma forma mais holística, podemos notar 

a presença de outras linhas de pesquisa, como as visões antropológica e a 

sociológica. Para ilustrarmos este tipo de definição é válido citar o conceito de 

Marutschka Moesch: 

O Turismo é uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre 
produção e serviços, em cuja a composição integram-se uma prática social 
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com base cultural, com herança histórica, a um meio ambiente diverso, 
cartografia natural, relações sociais de hospitalidade, troca de informações 
interculturais. O somatório desta dinâmica sociocultural gera um fenômeno 
recheado de objetividade/subjetividade, consumido por milhões de pessoas, 
em síntese: o produto turístico (MOESCH, 2000, p.9). 

Atualmente, em função da segmentação da oferta e da demanda, o Turismo divide-

se em diversas modalidades, contudo neste artigo destaca-se a do Turismo Cultural, 

o que pode-se compreender como: “as atividades turísticas relacionadas a vivência 

do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos 

eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da 

cultura” (Marcos Conceituais – Mtur)”. Deste modo fica clara a magnitude dos bens 

materiais e imateriais para a manutenção da identidade de uma sociedade, pois 

temos dessa forma os aspectos materiais a partir de sua natureza como bens 

culturais qualificados em: arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas 

artes e das artes aplicadas, os quais estão divididos em bens imóveis – núcleos 

urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens individuais – e móveis – 

coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, 

arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Já os bens imateriais 

estão concatenados as crenças, aos saberes, as habilidades, ás práticas e ao modo 

de ser e agir das pessoas, o que acaba por caracterizá-los como sendo: os 

conhecimentos enraizados no dia-a-dia das comunidades; manifestações literárias; 

cênicas; lúdicas; musicais e plásticas; rituais e festas; mercados; feiras; santuários; 

praças e qualquer outro recinto onde se produza e manifeste algo relacionado a 

cultura ou tradições culturais. 

As Tradições Culturais possuem forte laço com o Patrimônio Cultural de diversas 

sociedades em diferentes lugares no mundo, o que por consequência está 

intimamente ligado ao conceito de identidade de uma etnia. Em sua definição mais 

simples, “tradição é um produto do passado que continua a ser aceito e atuante no 

presente. É um conjunto de práticas e valores enraizados nos costumes de uma 

sociedade” (SILVA, 2006, p.1). 

As Tradições Culturais a âmbito nacional, muito se devem ao fato da vinda dos 

imigrantes ao país, no caso brasileiro, os quais incutiram no cotidiano do autóctone, 

práticas bem diferenciadas, tornando assim a Cultura Brasileira uma das mais 

miscigenadas do mundo. 
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A gastronomia, as artes, a música e a literatura são apenas alguns dos diversos 

patrimônios estrangeiros que atualmente agregam aos costumes dos brasileiros, 

portanto é plausível que se conheça cada um deles, para uma melhor compreensão 

dos mesmos no que diz respeito ao conceito de tradição. 

Inevitavelmente, sempre que mencionarmos o termo gastronomia, não podemos 

deixar de lado a inigualável contribuição dos franceses, durante o “Século das 

Luzes”, onde destacamos o jurista francês e sua obra prima, o livro Fisiologia do 

Gosto, publicado em 1825, na qual o autor conceitua gastronomia como sendo: 

O conhecimento fundamentado de tudo o que se refere ao homem, na 
medida em que ele se alimenta. Seu objetivo é zelar pela conservação dos 
homens, por meio da melhor alimentação possível. Ele atinge esse objetivo 
dirigindo, mediante princípios seguros, todos os que pesquisam, fornecem 
ou preparam coisas que podem se converter em alimentos (BRILLAT-
SAVARIN, 1995, p. 56). 

O Turismo tem na oferta gastronômica talvez seu maior complemento, uma vez que 

o movimento turístico é quase inexistente sem a presença daquele elemento do local 

visitado. 

Outro elemento intimamente ligado ás tradições culturais são as artes, pelas quais 

os homens expressam seus desejos, vontades e sentimentos de diversas formas, 

assim a arte reflete o que cada pessoa sente em seu interior, como também pode 

ser descrita como um meio de comunicação para com a sociedade. 

Para Fischer (1983, p.1) compete a arte, o: 

Papel de clarificação das relações sociais, ao papel de iluminação dos 
homens em sociedades que se tornavam opacas, ao papel de ajudar o 
homem a reconhecer e transformar a realidade social. Uma sociedade 
altamente complexificada, com suas relações e contradições sociais 
multiplicadas, já não pode ser representada a maneira dos mitos. 

Todos estão praticando arte seja pintor, arquiteto, escultor, ator, ceramista, músico, 

escritor ou leigo. A arte irá de um modo ou de outro aparecer, abrilhantando o 

mundo e quebrando as trevas que circundam os homens. 

O homem encontra a música presente em praticamente todas as culturas do globo. 

Sendo conhecida como a arte das musas, seu significado é provindo do grego. O 

dicionário Aurélio (2001, p.477) define música como arte e ciência de combinar os 

sons de modo agradável ao ouvido. Seja a música erudita ou popular ambas estão 

apresentando traços identitários de um povo além de carregarem todo um repertório 

arraigado nas tradições culturais locais. 
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A evolução da Humanidade encontra-se na escrita, que foi uma das formas mais 

inovadoras de comunicação de todos os tempos, mas vale salientar que a escrita 

surgiu bem antes da literatura escrita, ainda com o antigo povo mesopotâmico 

Sumério, que desenvolveu a escrita cuneiforme, quase ao mesmo tempo que os 

egípcios desenvolviam as escritas demótica e hieroglífica segundo dados 

paleográficos, pois nos primórdios existia apenas a literatura oral. E por a literatura a 

partir de um olhar crítico e sociológico pode ser definida assim: 

A arte e portanto a literatura, é uma transposição do real para o ilusório por 
meio de uma estilização formal da linguagem, que propõe um tipo arbitrário 
de ordem para as coisas, os seres, os sentimentos. Nela se combinam um 
elemento de vinculação á realidade natural ou social, e um elemento de 
manipulação técnica, indispensável a sua configuração, e implicando em 
uma atitude de gratuidade (CANDIDO, 2000, p.47). 

Além disso pode ser reconhecida e “entendida de perspectiva antropológica” 

(ISER,1996), a literatura é aqui considerada como suscitadora de viagem (SIMÕES, 

2002) e, por essa concepção, guia para roteiros turísticos na medida em que oferece 

um mapeamento de espaços e bens simbólicos, trazidos á cena através de 

patrimônios (material e imaterial) que configuram o perfil identitários de um lugar a 

ser visitado”. 

Percebe-se dessa forma que segundo Beni (2004, p.430): 

O Turismo Cultural refere-se a influência de turistas a núcleos receptores 
que oferecem como produto essencial o legado histórico do homem em 
distintas épocas, representando a partir do patrimônio e do acervo cultural, 
encontrado nas ruínas, nos monumentos, nos museus e nas obras de arte. 

Sendo assim nutrido pela vontade e pelo prazer de seus adeptos, em desmistificar, 

vivenciar e compreender as tradições culturais torna-se um instrumento de 

conhecimento sócio antropológico, do ensino, da educação, da tolerância étnica e, 

por conseguinte de uma aproximação dos cidadãos de diferentes costumes, o que 

espera-se que este intercâmbio cultural de identidades, não seja apenas um choque 

que crie repulsa entre as partes, mas sim que instigue-as para tornar o mundo mais 

intelectualizado e desta maneira os patrimônios e as tradições culturais possam ser 

mantidas e preservadas. 

3 Imigração Europeia no Sul do Brasil 

A história do Brasil, narra diversos episódios de indivíduos que partiram de vários 

países do globo em direção ao continente Americano, por inúmeros motivos, tais 
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como religiosos, guerras, fome, índices muito baixos de empregabilidade, 

perseguições políticas, dentre outros cenários desgastantes, que acabaram por 

deixar os autóctones desgostosos em sua terra Natal, fazendo os imigrar para o 

Brasil. De acordo com Aurélio (2001), o verbo imigrar é transitivo circunstancial e 

significa “entrar (num país estranho) para nele viver”.  

Destarte, a imigração europeia no sul do Brasil, fora moldada principalmente, com a 

chegada de Alemães e Italianos. As principais causas que contribuíram para esta 

empreitada são: no caso dos italianos a Unificação da Itália (1870), que acabará por 

disseminar a pobreza entre seus cidadãos, já as condições as quais eram 

submetidos os alemães em meados do século XIX, de invernos rigorosos além da 

falta de terras cultiváveis devido ao desgaste natural do solo, foram o estopim para 

sua saída do país. 

A região que corresponde aos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, são os principais estados receptores desses povos e consequentemente 

foram fortemente influenciados pela chegada dos imigrantes, principalmente os 

alemães e italianos. Hoje os remanescentes culturais dos povos provindos da Itália e 

Alemanha são representados através do legado das tradições repassadas ao longo 

das décadas. 

Segundo Flores (1997), as festas típicas alemãs de Blumenau e do Vale do Itajaí em 

Santa Catarina tornaram a região conhecida nacionalmente como a “Alemanha 

brasileira”, incentivando o turismo étnico. Já o Sul do Estado, possui uma 

concentração maior de italianos, onde de acordo com Scarduelli (1997), a região 

conservou tradições que se perderam na Itália europeia atual e isso tem sido motivo 

de orgulho para os “italianos do sul do estado”, recebendo apoio e incentivo do 

governo italiano. 

Quando nos referimos à imigração europeia é válido salientar que a ênfase dada as 

etnias provindas de áreas latino-germânicas, se dá devido ao fato da mentalidade da 

época, que acreditava que era crucial para a prosperidade de uma nação, o 

processo de civilizar e branquear, os países da América, deixando-os livre de 

culturas inferiores locais, que levariam essas terras a bancarrota ao invés do avanço 

tão bem quisto pelos colonizadores e seus descendentes, que haviam acabado de 

promover a Independência do Brasil, frente à metrópole portuguesa. 
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Segundo Schwarcs (2004, p.47): 

O discurso racial surgia (no XIX), dessa maneira, como variante do debate 
sobre a cidadania, já que no interior desses novos modelos discorria-se 
mais sobre as determinações do grupo biológico do que sobre o arbítrio do 
indivíduo entendido como um resultado, uma reificação dos atributos 
específicos da sua raça. 

A sociedade brasileira, ainda muito conservadora, estava preocupada com o futuro 

de sua juventude, portanto na tentativa de buscar um exemplo já pré-aprovado por 

todos, os considerados cultos e civilizados da época, tenta-se o branqueamento da 

população. 

De acordo com AGUIAR (2011, p.11), os alemães foram vistos como uma das 

comunidades ideais para essa proposta de branqueamento da população brasileira, 

pois eram tidos como “dados ao trabalho”, ao contrário da percepção que se tinha de 

negros e índios. Além disso, a política de imigração empreendida pelo Brasil visava 

à vinda do imigrante agricultor, colono e artesão que aceitasse viver em colônias, e 

não o aventureiro que vivesse nas cidades (OLIVEIRA, 2001, p.130). 

Enfim, considerando que os europeus fatalmente acabariam por se relacionar com 

os nacionais, formando famílias, o que tornaria o Brasil mais branco (VAINFAS, 

2002, p.152), a ideia de trazê-los para a América teve uma aceitação muito boa 

perante as elites nacionais do século XIX. 

As autoridades brasileiras e as famílias influentes da época, com intuito de 

europeizar o país, acabaram por enfraquecer os traços e práticas culturais dos 

negros e indígenas que aqui existiam, o que com o passar dos anos acabaria por se 

tornarem raras ou até mesmo esquecidas pelo tempo. Segundo Wittman (2007, 

apud Aguiar, 2011, p.12), o governo estava ciente desse extermínio e nada fez para 

detê-lo. Muito pelo contrário, as autoridades catalisaram o processo, até que em 

1850 cria-se a Lei das Terras, que regulamentava a distribuição entres os colonos 

de uma forma mais igualitária, mas cabe dizer que esta lei não inibiu a vinda de 

imigrantes ao Brasil, apenas reorganizou o processo de distribuição de terras no 

país. 

Durante muitos anos, a entrada de alemães foi superior até mesmo aos imigrantes 

portugueses, que descobriram o Brasil no século XVI. De acordo com dados 

estatísticos fornecidos pelo IBGE (2013), do ano de 1824 á 1969, cerca de 250 mil 

pessoas provindas de diversas partes da Alemanha imigraram para o Brasil. 
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Desta forma podemos compreender um pouco mais, os remanescentes da cultura 

germânica deixados pelos imigrantes alemães que ainda hoje são mantidos como 

forma de manutenção da autenticidade de seu povo.  

Consequentemente, o povo alemão assim como o italiano ajudou a desbravar o 

território do sul do Brasil, onde, muitas vezes encontraram áreas inóspitas 

circundadas de criaturas selvagens, porém não hesitaram em continuar a jornada e 

se fixarem nessas terras até então pouco conhecidas pela sociedade brasileira. 

4 A Cidade de Pomerode 

De acordo com o sitio oficial da Prefeitura Municipal de Pomerode na internet (2013): 

O município de Pomerode está localizado no Médio Vale do Itajaí, região 
centro-norte de Santa Catarina. Sua distância de Florianópolis, a capital do 
Estado, é de 162 km por meio rodoviário. Os principais centros urbanos em 
sua proximidade são Blumenau, ao Sul, distante 19 km pela Rodovia SC 
418, e Jaraguá do Sul, ao Norte, distante 27 km pela Rodovia SC 416 
(www.pomerode.sc.gov.br. Acesso em: 25 Ago 2013). 

O município de Pomerode foi criado pela lei nº380 no dia 19 de dezembro de 1958, 

sendo sua emancipação política, datada em 21 de janeiro de 1959, embora o início 

da colonização data do ano de 1863, quando os primeiros imigrantes provindos da 

Pomerânia, aqui chegaram. 

Figura 1 - Mapa da Localização do Município de Pomerode - SC 

 
Fonte: www.vemprapomerode.com.br 

Acima pode-se observar o mapa da localização da cidade de Pomerode, bem como 

os seus arredores. 
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No que diz respeito ao contexto histórico, de acordo com Roseli Zimmer (org.) (2011, 

p.141): 

O ano de 1863 é tomado como marco inicial da história de Pomerode, pois 
foi o ano que se estabeleceu, na margem direita, na atual localidade de 
Ribeirão Luebeke, no Vale do Rio do Texto, a família imigrante de João 
Fernando Luebeke (o casal e suas cinco filhas), sendo a única família vinda 
naquele ano para a região. 

A origem do nome do Município de Pomerode é outra característica importante, e 

que de acordo com a Prefeitura Municipal de Pomerode (2013), possui duas 

versões: 

Em alguns livros consta que deriva de Pommeroda, designação de um 
Ribeirão formado pelos Ribeirões Rauffmann e Ribeirão do Saco 
(Pomerode Fundos) afluente do Rio do Testo, próximo ao centro da cidade. 
Em outras obras, se registra que o nome está relacionado à origem dos 
fundadores, imigrantes vindos da Pomerânia (Pommern), norte da 
Alemanha. Literalmente, é a junção do radical Pommerne do verbo rodern, 
verbo alemão que significa tirar os tocos, tornar a terra apta para o cultivo. 
De fato, os primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil e ao Estado se 
dedicaram ao trabalho na terra e à agricultura familiar. 

Atualmente a população de Pomerode é de aproximadamente de 27.759 mil 

habitantes, dos quais 99,16% são alfabetizados, dentre eles cerca de 20.552 são 

eleitores (BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013). 

As principais atividades econômicas são: indústria do vestuário, indústria metal 

mecânica, indústria de plásticos, indústria da porcelana, indústria de produção de 

cimento, fabricação de produtos em madeira e artesanato, fabricação de alimentos 

(queijo fundido, chocolate) e empresas de transporte. 

No que diz respeito à alocação dos recursos humanos os dados de acordo com a 

Prefeitura Municipal de Pomerode (2013) são: Ocupação de mão-de-obra por setor: 

Agricultura (10%), Indústria (72%), Comércio (15%), Serviços (3%); Média Renda 

per capita: R$ 564,00; Desemprego: 4,82%;Ranking de IDH: 14º lugar no estado e 

39º no Brasil. 

A década de 1960, foi marcada pela implementação de políticas voltadas ao Turismo 

em Santa Catarina, onde no ano de 1965 cria-se o Serviço Estadual de Turismo. Já 

nos anos 1980, em meio a crise econômica enfrentada pelo Brasil, o Estado de 

Santa Catarina lança um plano de desenvolvimento turístico, com o ideal de uma 

melhora na economia dos municípios. Sendo assim de acordo com Roseli Zimmer 

(org.) (2011, p.134): 
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A partir da política estadual de desenvolvimento turístico da década de 80, a 
administração municipal cria o Serviço de Cultura e Turismo de Pomerode 
para ordenar e programar os eventos turísticos e culturais na cidade com o 
objetivo de aumentar o fluxo turístico. 

Atualmente o turismo no município de Pomerode está em pleno desenvolvimento, 

embora faltem muitos aspectos a serem aprimorados, o destino já é capaz de atrair 

turistas não só localmente, mas como de todo o Estado de Santa Catarina, e em 

uma pequena parcela de outras localidades do Brasil. 

Pomerode é um Município com tendência para o turismo, seja ele cultural, 
gastronômico, ecológico, de compras e outras modalidades. Sua origem 
como colônia de imigrantes alemães deixou como herança aspectos 
arquitetônicos, hábitos culturais, culinária, artesanato, danças e etc., que 
são fortes atrativos turísticos. O Slogan “Cidade mais alemã do Brasil” é 
justificado por 80% da população ser de origem alemã (Zimmer (org.), 2011, 
pág.134-135). 

O marketing em um município ou região, é fator determinante para moldar e 

segmentar o tipo de público que se deseja atrair a uma localidade turística. De 

acordo com Lohmann e Neto (2008, p.151): 

O marketing possui diversas ferramentas e estratégias que são utilizadas 
pelas empresas e organizações para atender as suas necessidades e ás de 
seu público. Frente a um mercado turístico competitivo, segmentado e 
instável, o marketing tem ganhado cada vez mais importância para as 
empresas que prestam serviços turísticos, de hospitalidade, de 
entretenimento, de alimentos e bebidas, e para o setor terciário em geral. 

5 Os Atrativos da Cultura Germânica em Pomerode 

A Cidade de Pomerode, devido à parte de sua composição étnica ser fruto de uma 

colonização que é oriunda principalmente dos povos alemães, encontra essa 

confirmação no fato da nomeação do Dr.Blumenau, no ano de 1859 como diretor 

administrativo da colônia, e deste modo ele reorganizou o projeto de marketing na 

Alemanha e na Áustria para aumentar o número de colonos no Vale do Itajaí, dando 

origem a novas áreas povoadas (Zimmer (org.), 2011, p.4). Assim Pomerode conta 

hoje com uma enorme quantidade de atrativos e remanescentes culturais, que 

remontam as tradições herdadas pelos moradores de seus antepassados, por isso 

eles até se intitulam como “Pomerode: A Cidade mais Alemã do Brasil”. 

Devido a importância de se manter essas tradições vivas por meio de atrativos 

culturais e turísticos, outras cidades, as quais são compostas por descendentes de 

povos estrangeiros, também almejam manter os legados deixados em evidência, 
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principalmente no mundo globalizado no qual vivemos. Sendo assim, de acordo com 

Beni: 

Hoje em todo o mundo, cresce a importância do Turismo cultural como fator 
ponderável de desenvolvimentos sustentável local e regional, atraindo 
sempre mais atenção de pesquisadores, de órgãos públicos de promoção e 
fomentos turísticos, de empreendedores da iniciativa privada e das próprias 
comunidades (Beni, 2003, p.94). 

Os atrativos da cultura germânica preservados na cidade de Pomerode atualmente 

são diversos, tais como os do legado gastronômico, o idioma alemão e seus 

dialetos, datas comemorativas, artesanato, religião, crenças, arquitetura estilo 

enxaimel e muito mais. 

De acordo com o sítio do Ministério do Turismo “Atrativos turísticos são locais, 

objetos, equipamentos, pessoas, fenômenos, eventos ou manifestações capazes de 

motivar o deslocamento de pessoas para conhecê-los” (BRASIL, 2013, p.29). 

A partir de então, podemos compreender que a junção dos atrativos turísticos com 

as facilidades turísticas resultarão nas atividades turísticas, que são caracterizadas 

em Pomerode, e a partir de sua divulgação como produto turístico, teremos como 

resultado a chegada dos turistas. Vale lembrar que segundo Beni (2003, p.172) “o 

produto turístico é um conjunto composto de bens e serviços produzidos em 

diversas unidades econômicas, que sofre uma agregação no mercado ao serem 

postos em destaque os atrativos turísticos”. 

O Museu Pomerano, o qual faz parte do centro cultural de Pomerode, é a instituição 

onde podemos encontrar não apenas objetos da cultura germânica, mas também 

elementos que narram a própria história do município de Pomerode. As peças que 

compõem o museu são fruto de uma coleção particular do Sr.Egon Tiedt, o qual 

expunha o material até o ano de 1982, sendo que mais tarde foi passada a tutela 

para Fundação Cultural de Pomerode (FCP). 

O Museu mantém viva por gerações a realidade do povo de Pomerode, nunca os 

deixando esquecer suas origens, ajudando na manutenção das tradições herdadas. 

Em relação a isso Seyferth afirma que: 

A condição de cidadãos brasileiros marca a identidade dos descendentes 
de imigrantes da mesma forma que a sua condição étnica. O seu papel na 
sociedade brasileira, nessa definição, deverá ser desempenhado sem que 
seja necessário renunciar a identidade étnica. A etnicidade e a cidadania se 
conjugam numa representação dupla da identidade, onde a pertinência a 
um grupo étnico se junta com a condição de cidadãos definida em termos 
econômicos e políticos (Seyferth, 1990, p.89). 
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A população de Pomerode incutiu no cotidiano a conservação da cultura, por meio 

dos atrativos tangíveis ou intangíveis, e essa atitude contribui muito para incentivar 

cidades ao redor, a investirem na conscientização e manutenção desses bens 

nacionais e até mesmo internacionais, que são um patrimônio de todos. O Ministério 

do Turismo (2013) confirma a “importância das cervejarias na competitividade dos 

destinos turísticos.” Logo a “Rota das Cervejas” (BRASIL, Ministério do Turismo, 

2013), é outro chamariz, que atrai diversos turistas a região do Vale do Itajaí, uma 

vez que a cerveja de boa qualidade é muito apreciada na cultura brasileira, e 

somando a isso o fato dos descendentes de alemães terem cultivado esta tradição, 

acabou por elevar os municípios de Timbó, Indaial, Pomerode, Blumenau e até 

mesmo Jaraguá do Sul, a se consolidarem como a Rota da Cerveja. 

Vale salientar que região turística é sinônimo de: 

É o espaço geográfico que apresenta características e potencialidades 
similares e complementares, capazes de serem articuladas e que definem 
um território, delimitado para fins de planejamento e gestão. Assim, a 
integração de municípios de um ou mais estados, ou de um ou mais países, 
pode constituir uma região turística (BRASIL, MinTur, 2007, p.42). 

Ao citarmos a expressão “espaço geográfico”, é importante nos atermos a outro 

atrativo da Cidade de Pomerode, que são os paralelepípedos, os quais recobrem 

parte deste espaço e de acordo com inúmeros moradores é uma das características 

mais típicas da cidade, e o que a deixa mais parecida com outros lugares da Europa 

expostos a influência germânica. 

Os Portais Turísticos Norte e Sul, são outros dois atrativos da Cidade de Pomerode, 

onde segundo a Prefeitura Municipal de Pomerode (2013), o “Portal Turístico Sul foi 

construído para dar boas vindas a todos que visitam Pomerode. Em suas 

instalações funcionam a base administrativa da Secretaria de Turismo e o Centro de 

Informações Turísticas.” Já com base na mesma fonte, o Portal Turístico Norte, fora 

“Inaugurado no ano de 2000, em comemoração aos 41 anos de emancipação 

política de Pomerode e aos 25 anos das Malhas Malwee, o Pórtico do Imigrante 

Wolfgang Weege hoje guarda a saída Norte da cidade, rumo a Jaraguá do Sul”. 

Outro atrativo cultural e turístico, que não encontra-se limitado apenas a fronteiras 

político-administrativas, são os grupos folclóricos germânicos. Os principais grupos 

de Pomerode, de acordo com a Prefeitura Municipal de Pomerode (2013) são: Alpen 

Bach, Alpino Germânico, DeutschKrone, Edelweiss, Pomerano e Clube Alegre. 
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A riqueza cultural de Pomerode é tão diversificada, que apresentamos aqui apenas 

os seus principais atrativos turísticos e culturais, desta forma não podemos deixar de 

mencionar os clubes de caça e tiro. Segundo a Prefeitura Municipal de Pomerode 

(2013) “A prática do tiro chegou ao Vale do Itajaí junto com os primeiros imigrantes 

alemães. Em Pomerode, a primeira Sociedade de Caça e Tiro foi fundada em 

1890, com o nome de "SchützenvereinEhrundWehr" (Clube de Atiradores Honra e 

Defesa).” Atualmente existem 16 clubes de caça e tiro, que promovem 

entretenimento além de preservarem a tradição e os hábitos tipicamente 

germânicos. 

O hábito de esculpir faz parte das sociedades humanas e em Pomerode isso não é 

diferente, lá existe o Museu Casa do Escultor, que apresenta diversas obras em 

materiais como madeira ou até mesmo porcelana. E também o Museu do 

Marceneiro, uma empresa familiar, que se tornou indústria, que conta com inúmeras 

peças e souvenirs que estão á venda. 

6 Análise de Dados dos Perfis da Comunidade Receptora e da 

Demanda Turística do Município de Pomerode – SC 

Ao iniciarmos uma investigação sobre os perfis da comunidade receptora e da 

demanda turística do município de Pomerode, levou-se em questão características 

específicas de cada grupo. 

6.1 Dos Moradores 

As respostas aos questionários aplicados apresentadas no quadro abaixo são de 

grande relevância para se verificar a aceitação do movimento turístico, bem como 

características tradicionais que os moradores procuram manter. 
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Dos entrevistados, 71,2% dizem visitar os atrativos culturais do município, enquanto 

28,8% não o fazem. Sobre a visão do turismo, 85,5% acreditam ser importante, 

5,8% ruim e 8,7% não tem opinião. A visão sobre o turista para 85,5% das pessoas 

é positiva, negativa apenas para 1,0% e 13,5% não tem opinião a respeito. O 

quesito ascendência alemã representa 61,5% das pessoas, já 38,5% não pertencem 

a esta etnia. Sobre o conhecimento na língua alemã, tecnicamente há um empate 

pois 51,0% dizem não ter nenhum conhecimento, ao passo que 49,0% dizem 

possuí-lo. Dentre os que possuem conhecimento em alemão, 41,2% estão no nível 

básico, 27,5% no nível intermediário, 3,8% no nível avançado e 27,5% falam 

fluentemente o idioma. 

Os residentes de Pomerode contribuem para a subsistência das influências alemãs 

herdadas dos imigrantes, seja na visitação dos atrativos culturais, ou até mesmo 

praticando no cotidiano o idioma alemão. A conservação dos aspectos culturais 

materiais ou imateriais podem ser suficientes para atrair turistas do segmento 

cultural ou eventualmente turistas de outros segmentos, mas que porventura 

anseiam por interagir com a cultura e as tradições locais. Os moradores do 

município de Pomerode estão aparentemente cientes dessas possíveis demandas. 
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Sendo assim é possível afirmar que os moradores estão participando do processo 

de conservação do legado deixado pelos imigrantes alemães, mesmo boa parte não 

possuindo descendência alemã ou tendo conhecimentos do idioma alemão. Fica 

evidente a importância atribuída ao turismo em Pomerode. 

 

6.2 Dos Turistas 

Sobre as características da demanda turística investigada em Pomerode, podemos 

apresentar: 

 

A maioria dos entrevistados já estiveram antes em Pomerode, sendo 74,3% das 

pessoas, contra 25,7% que estavam pela 1ª vez no município. Também boa parte 

dos turistas não é descente de alemães, 53,3% das pessoas, ao passo que 46,7% 

são. Mais da metade dos entrevistados já visitaram outros destinos de cultura alemã, 

75,2% dos entrevistados, enquanto 24,8% dos turistas nunca visitaram. A maioria 

dos turistas, ou seja, 70,5% das pessoas degustaram pratos típicos alemães, 

enquanto 29,5% das pessoas não degustaram. 

Nota-se que o turista cultural busca não apenas conhecer um único destino referente 

a cultura em questão, mas sim diversos outros, e também procura interagir com eles, 
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por meio da gastronomia, pois boa parte supostamente não conhecem as tradições 

alimentares alemãs, devido não serem descendentes deste grupo étnico. 

Os atrativos culturais materiais estão listados no gráfico abaixo, eles são 

responsáveis por parte da manutenção da identidade alemã. 

 

A cultura alemã é eminentemente representada pelos seguintes atrativos: Clube de 

Caça e Tiro; Casa do Escultor; Casa do Imigrante; Museu Pomerano; Rota do 

Enxaimel; Portais Turísticos; Cervejarias Artesanais e o Centro Histórico. Ao todo 

esses atrativos representam 50,6%, do total de 588 visitas. Chegou-se ao número 

de 588 visitas, pois cada um dos 105 turistas entrevistados poderia assinalar mais 

de uma opção dentre os atrativos culturais que haviam visitado. 

Os Portais Turísticos, o Parque Municipal de Eventos e o Zoo, representam quase 

metade das visitas dos turistas entrevistados. O Parque Municipal é palco de 

diversas manifestações da cultura alemã, que vão desde os Festivais 

Gastronômicos até apresentações dos Grupos Folclóricos. 

O gráfico seguinte apresenta a procedência dos turistas que visitaram o município 

de Pomerode entre os dias 5 a 13 de Julho de 2013. 
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Percebe-se que a maioria dos visitantes são do próprio Estado de Santa Catarina, e 

territórios adjacentes como o Paraná, o que pode estar relacionado a dois aspectos 

que são: proximidade e ou fácil localização, mas também a influência da imigração 

alemã em outras cidades catarinenses como São Pedro de Alcântara, por exemplo, 

o que supostamente pode estar ligado ao interesse da manutenção das tradições, 

ou quiçá apenas a vontade de conhecer outras localidades que contaram com a 

presença de imigrantes alemães. O fato de existirem turistas de regiões mais 

longínquas e até mesmo além dos limites da nação, pode ser considerado reflexo da 

promoção de eventos culturais. Na época em questão que foram levantados os 

presentes dados ocorria o 9° Festival Gastronômico de Pomerode, um evento com 

traços muito intensos das tradições alemãs. 

O que concerne ás características do fluxo turístico de Pomerode, é valido citar que 

20% dos entrevistados corresponde a faixa etária de pessoas com 60 anos ou mais. 

Dentre o total de turistas estudados, 29,5% possui alguma pós – graduação, e 

25,7% recebem de 6 á 10 salários mínimos por mês. 

Sendo assim pode-se supor que o turista cultural, geralmente possui altos índices de 

escolaridade, logicamente influenciando em seus rendimentos e classe social. 
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7 Considerações Finais 

Ao se analisar os aspectos turísticos da cidade de Pomerode, pôde-se comprovar a 

importância do Turismo para os moradores, uma vez que mais de 85% dos 

pesquisados consideram muito importante esta atividade. 

Percebe-se ainda que as tradições culturais herdadas da imigração alemã e 

mantidas na cidade atualmente são fatores determinantes para atrair um público do 

segmento de Turismo Cultural, pois 79 dos 105 turistas entrevistados, afirmam já 

terem visitado outros destinos de cultura alemã. 

Vale salientar que a maioria dos moradores entrevistados, também costuma visitar 

os atrativos culturais da cidade. 

A imigração alemã para a região, onde atualmente encontra-se o município de 

Pomerode, deixou um legado que é conservado tanto pelos atrativos materiais, 

quanto pelos imateriais, o que contribui bastante para o turismo local. 

O perfil da demanda por turismo cultural encontrado em Pomerode identifica-se pelo 

alto nível de escolaridade e consequentemente um elevado poder aquisitivo. 

 Sendo assim, acredita-se que as estratégias de marketing adotadas pela gestão da 

cidade de Pomerode, através do slogan de “Cidade mais alemã do Brasil”, 

provavelmente estão visando estabelecer um segmento de demanda turística, que 

esteja atrelada principalmente a cultura. 

A partir das reflexões sobre o turismo cultural aqui expostas, acredita-se que outros 

artigos a respeito desta temática possam ser gerados, afim de dar continuidade ou 

até mesmo adicionar elementos a este assunto. 

Ao passo que se realizava o levantamento de dados para esta análise, o autor 

observou, e também foram elencados por alguns moradores, problemas como a falta 

de sinalização turística e viária; a inflexibilidade de horários dos estabelecimentos 

comerciais, como restaurantes, lojas e alguns atrativos turísticos; e longos intervalos 

no horário dos ônibus, os quais servem as rotas dos atrativos. Quiçá esta não seja 

uma temática, para a realização de outros estudos sobre a infraestrutura turística de 

Pomerode. 

Por fim é valido ressaltar que o autor esteve presente por dois momentos no 

município de Pomerode, e também realizou entrevistas com pessoas da comunidade 
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além de alguns gestores, e que a partir de então pode perceber o quanto o legado 

alemão parece preservado. 
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Apêndice 1- Questionário de Avaliação do Perfil da Comunidade 
Receptora de Pomerode - SC 

 
 

Entrevistador: _____________________________ 
Data: ____________________________________ 
1. Nome Completo: _________________________                         
1.2. Cidade:_______________________________ 
 UF/País: _________________________________ 
 
1.3 Qual sua faixa de idade: 
(  ) De 18 a 23 anos 
(  ) De 24 a 30 anos 
(  ) De 31 a 35 anos 
(  ) De 36 a 40 anos 
(  ) De 41 a 45 anos 
(  ) De 46 a 50 anos 
(  ) De 51 a 55 anos                                 
(  ) De 56 a 60 anos                                    
(  ) De 61 a 65 anos  
(  ) De 66 a 70 anos 
(  ) De 71 a 75 anos  
(  ) Mais de 75 anos 
 
1.4 Sexo: 
(  ) Masculino 
(  ) Feminino 
 
2. Grau de escolaridade: 
(  ) Não possui 
(  ) Ensino Fundamental Incompleto 
(  ) Ensino Fundamental Completo   
(  ) Ensino Médio Incompleto    
(  ) Ensino Médio Completo          
(  ) Ensino Superior Incompleto  
(  ) Ensino Superior Completo    
(  ) Pós – Graduação       
 
3. Ocupação: 
a) Assalariado:  
(  ) Comércio   
(  ) Serviços 
(  ) Indústria 
b) Agropecuária 
c) Extrativismo  
d) Aposentado 
e) Desempregado 
 f) Estudante 
g) Do lar 
Outros: _____________________________  
 
4. Participou de alguma reunião sobre projetos para 
cidade nos últimos anos? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
Quantas? _______________________________ 
 
5. Quais os pontos positivos da cidade? 
________________________________________ 
 
6. Quais são os problemas da cidade? 
________________________________________ 
 
7. Costuma visitar os atrativos turísticos da cidade? 
(  ) sim 
(  ) Não 
Quais?___________________________________ 
 
8. Qual sua visão em relação ao Turismo na cidade? 
(  ) Importante 

 
(  ) Ruim 
(  ) Não tem opinião 
 
9. E a visão sobre o turista? 
(  ) Positiva 
(  ) Negativa 
(  ) Sem opinião 
 
10. É descendente de alemães? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
  
11. Você fala alemão? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
11.1 Se sim, qual categoria do idioma você imagina 
pertencer? 
(  ) Básico 
(  ) Intermediário 
(  ) Avançado 
(  ) Fluente 
 
12. Em nível de importância para você, coloque 1 para 
o principal e 2 para o secundário, dentre os idiomas a 
seguir: 
(  ) Alemão 
(  ) Espanhol 
(  ) Francês 
(  ) Inglês 
(  ) Italiano 
(  ) Português 
 
13. Em relação à Cultura Germânica, qual aspecto 
considera como principal característica de Pomerode? 
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________ 
  
14.  Qual a sua renda mensal em salários mínimos? 
Sendo o valor nacional de R$ 678,00. 
 
(  ) Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00) 
( ) De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 678,00 até R$ 
1.356,00) 
( ) De 2 a 4 salários mínimos (de R$ 1.356,00 até R$ 
2.712,00) 
( ) De 4 a 6 salários mínimos (de R$ 2.712,00 até R$ 
4.068,00) 
( ) De 6 a 10 salários mínimos (de R$ 4.068,00 até R$ 
6.780,00) 
( ) De 10 a 15 salários mínimos (de R$ 6.780,00 até R$ 
10.170,00) 
( ) De 15 a 20 salários mínimos (de R$ 10.170,00 até 
R$ 13.560,00) 
( ) De 20 a 35 salários mínimos (de R$ 13.560,00 até 
R$ 23.730,00) 
( ) Mais de 35 salários mínimos (mais de R$ 
23.730,00) 
(  ) Nenhuma Renda 
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Apêndice 2- Questionário de Avaliação do Perfil da Demanda Turística 
de Pomerode - SC 

 
 
Entrevistador: _______________________________ 
Data: ______________________________________ 
1. Nome Completo: ___________________________                        
1.2. Cidade:_________________________________ 
 UF/País: ___________________________________ 
 
1.3 Qual sua faixa de idade: 
(  ) De 18 a 23 anos 
(  ) De 24 a 30 anos 
(  ) De 31 a 35 anos 
(  ) De 36 a 40 anos 
(  ) De 41 a 45 anos 
(  ) De 46 a 50 anos 
(  ) De 51 a 55 anos 
(  ) De 56 a 60 anos 
(  ) De 61 a 65 anos 
(  ) De 66 a 70 anos 
(  ) De 71 a 75 anos 
(  ) Mais de 75 anos 
 
1.4 Sexo: 
(  ) Feminino 
(  ) Masculino 
 

7. Visitou algum dos atrativos culturais entre os citados a 
seguir: 
(  ) Parque Municipal de Eventos 
(  ) Biblioteca Pública Municipal 
(  ) Teatro Municipal de Pomerode 
(  ) Clube de Caça e Tiro 
(  ) Casa do Escultor 
(  ) Casa do Marceneiro 
(  ) Casa do Imigrante 
(  ) Museu de Pomerode 
(  ) Zoológico de Pomerode 
(  ) Rota do Enxaimel 
(  ) Circuito do Vale Europeu 
(  ) Cervejarias Artesanais 
(  ) Portais Turísticos 
(  ) Praças Municipais 
(  ) Centro Histórico 
(  ) Jeep Tour 
(  ) Passeio de Carro de Molas 
Outros: _____________________________________ 
 
7.1 Se sim, de qual mais gostou?_________________ 
 
8. Durante o Festival Gastronômico, você saboreou algum 
prato típico da Culinária Alemã?  
(   ) Sim (  ) Não  

1.5 Ocupação: 
a) Assalariado:  
(  ) Comércio 
(  ) Serviços 
(  ) Indústria 
b) Agropecuária 
c) Extrativismo 
d) Aposentado 
e) Desempregado 
 f) Estudante 
g) Do lar 
Outros: _____________________________________ 
 
2. Grau de escolaridade: 
(  ) Não Possui                                            
(  ) Ensino Fundamental Incompleto       
(  ) Ensino Fundamental Completo              
(  ) Ensino Médio Incompleto                     
(  ) Ensino Médio Completo  
(  ) Ensino Superior Incompleto 
(  ) Ensino Superior Completo 
(  ) Pós-Graduação  
 
3. É a primeira vez em Pomerode? 
(  ) Sim  
(  ) Não 
 
4. É a primeira vez no Festival? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
5. O que motiva sua vinda à cidade? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 
6. É descendente de alemães? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

 
8.1 Caso a resposta anterior seja positiva, qual prato da 
Culinária Germânica mais lhe 
agradou?__________________________________ 
 
9. Qual aspecto da Cultura Germânica, você considera 
como principal característica de Pomerode? 
___________________________________________ 
 
10. Você já visitou outros destinos de Cultura Alemã no 
Brasil?  
(  ) Sim  (  ) Não 
 
10.1 Se sim, quais foram os destinos?____________ 
 
11. Durante sua visita, existiu algum ponto negativo que 
prejudicasse sua experiência na cidade? 
(   ) Sim   (  ) Não 
 
11.1 Se houve, qual? __________________________ 
 
12. Qual a sua renda mensal em salários mínimos? Sendo 
o valor nacional de R$ 678,00. 
 
(  ) Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00) 
( ) De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 678,00 até R$ 
1.356,00) 
(  ) De 2 a 4 salários mínimos (de R$ 1.356,00 até R$ 
2.712,00) 
(  ) De 4 a 6 salários mínimos (de R$ 2.712,00 até R$ 
4.068,00) 
(  ) De 6 a 10 salários mínimos (de R$ 4.068,00 até R$ 
6.780,00) 
(  ) De 10 a 15 salários mínimos (de R$ 6.780,00 até R$ 
10.170,00) 
(  ) De 15 a 20 salários mínimos (de R$ 10.170,00 até R$ 
13.560,00) 
(  ) De 20 a 35 salários mínimos (de R$ 13.560,00 até R$ 
23.730,00) 
(  ) Mais de 35 salários mínimos (mais de R$ 23.730,00) 
(   ) Nenhuma Renda

 


